ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN A LƯỚI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 119/TB-UBND

A Lưới, ngày 07 tháng 12 năm 2018

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về thời gian, địa điểm và nội dung tổ chức tái hiện Lễ hội Aza Koonh truyền
thống của người Pa Cô (dân tộc Tà Ôi), huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại văn bản số
533/BVHTTDL-VHDT ngày 06 tháng 02 năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phục dựng lễ hội truyền thống các dân
tộc thiểu số thuộc chương trình mục tiêu phát triển văn hóa năm 2018; Công văn số
1733/SVHTT-QLDSVH ngày 05 tháng 11 năm 2018 của Sở Văn hóa và Thể thao
tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thực hiện Kế hoạch nghiên cứu, bảo tồn và phục dựng
lễ hội truyền thống Aza, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.
UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Văn hóa Thông tin huyện tổ chức một số
cuộc trao đổi, tọa đàm lấy ý kiến việc lựa chọn lễ hội tiêu biểu và xác định tên gọi
đúng, đồng thời bảo tồn nguyên vẹn giá trị văn hóa của từng tộc người với sự tham
gia của các già làng, người có uy tín của người Pa Cô (dân tộc Tà Ôi). Sau khi
thống nhất các ý kiến, UBND tổ chức tái hiện lễ hội Aza Koonh của người Pa Cô
(dân tộc Tà Ôi) huyện A Lưới với thời gian, địa điểm và nội dung cụ thể như sau:
1. Thời gian: 01 ngày, từ 7h30 sáng ngày 20 tháng 12 năm 2018.
2. Địa điểm: Làng A Năm, xã Hồng Vân.
3. Nội dung: Lễ hội Aza Koonh truyền thống của người Pa Cô huyện A
Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, bao gồm phần lễ và phần hội.
Ủy ban nhân dân huyện A Lưới thông báo về việc tổ chức tái hiện lễ hội Aza
Koonh của người Pa Cô (dân tộc Tà Ôi) huyện A Lưới để các đơn vị nắm thông
tin, kịp thời phối hợp công tác tổ chức tái hiện lễ hội./.
Nơi nhận:
- Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh;
- Phân viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia
Việt Nam tại Huế;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Phòng VH&TT;
- UBND xã Hồng Vân;
- VP: LĐ, CV;
- Lưu: VT.
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